หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
United Global Healthcare RMF : UHCRMF
“กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
จึงมีความเสี่ยงที่ผล้ ู งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก”
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพที่เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (feeder fund)

อายุโครงการ

:

ไม่กําหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม :

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 25 สิงหาคม 2558

:

นโยบายการลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Global Healthcare Fund โดยได้ รับการอนุมตั ิ
ให้ จดั ตังกองทุ
้
นและจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) และอยูภ่ ายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องของประเทศสิงคโปร์
โดยอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึง่ เป็ นสมาชิกของ International Organizations
of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้ นลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทที่
ดําเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลก ซึง่ มีการบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd. และกองทุน
หลักมิได้ เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟั นด์ (Hedge Fund) ซึ่งกองทุนหลักอาจป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลพินิจของผู้จดั การกองทุน และบริ ษัทจัดการจะทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรู ปสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ หรื อในสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อช่องทางอื่นใดโดยเร็ ว นับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทจัดการรู้หรื อรับทราบเหตุการณ์
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ กองทุนหลักจะนําเงินไปลงทุนต่อในหลายหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Global Healthcare Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรื อตามอัตราส่วนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะประกาศกําหนด แต่ทงนี
ั ้ ้ จะลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน โดยส่วนที่เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
โดยจะลงทุนให้ สอดคล้ องกับนโยบายกองทุนที่กําหนดไว้
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่
การใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทําให้ ผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
ทังนี
้ ้ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
ตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารทุนของบริ ษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ ซึ่งตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี ้นันได้
้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)
ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน :
1) ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวม และถือเป็ นการกระจายการลงทุนไปยัง
หลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากการมุง่ เน้ นที่จะลงทุนในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว
2) ได้ รับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน และมีโอกาสได้ รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่
เพิ่มขึน้ ในกรณี ที่มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทําการขายคืนมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ
วันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซื ้อกองทุน
ทังนี
้ ้ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ และคู่มือการลงทุน
ให้ เข้ าใจก่อนลงทุน

สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 4 สิน้ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนี เ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้ไม่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
5,000 ล้ านบาท บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยถือว่า
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด ?
เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ม่งุ หวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ เพื่อส่งเสริ มการออม
ระยะยาวเพื่อการเลี ้ยงชีพหลังเกษี ยณอายุ รวมทังการได้
้
รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนในกองทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยควรเป็ นเงินลงทุนส่วนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับสูง โดยผลตอบแทนที่กองทุนจะ
ได้ รับส่วนใหญ่มาจากกําไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
1. ผลการดําเนินงานของกองทุน United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก)
2. ความผันผวนของราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
5. กองทุนรวมนี เ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ู ประกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุ งเน้ นจะคุ้ มครองเงินต้ นหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนที่ไม่มีประกันและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี
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7. กองทุนต่ างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ และผลการดําเนินงานอย่ างไร ?
 ลักษณะสําคัญของกองทุน United Global Healthcare Fund
ชื่อกองทุน :

United Global Healthcare Fund

ผู้จัดการกองทุน :

UOB Asset Management Ltd

วันที่จัดตัง้ กองทุน :

21 สิงหาคม 2000

ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)

วัตถุประสงค์ และนโยบาย กองทุนมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้ นลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทที่ดําเนินธุรกิจ
Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลก
การลงทุน :
 ขันตอนการลงทุ
้
นใช้ แนวทางจากด้ านล่างขึน้ (Bottom-up) เพื่อมองหา
บริ ษัทที่มีคุณภาพดี โดยเบือ้ งต้ นแบ่งออกเป็ น 4 หมวดธุรกิจย่อย (subsectors) ได้ แก่
- หมวดเภสัชกรรมทัว่ ไป (Major Pharmaceuticals)
- หมวดเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรมเฉพาะด้ าน (Biotechnology /
Specialty Pharmaceuticals)
- หมวดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical Products)
- หมวดการบริการด้ านสุขภาพ (Health Services)
 การเลื อ กการลงทุน ขึ น้ อยู่กับ ปั จ จัย ต่ า ง ๆ โดยมี ขัน้ ตอนการคัด เลื อ ก
หลักทรัพย์ดงั นี ้
- ประเมินในแต่ละหมวดธุรกิจย่อยของธุรกิจ Healthcare โดยพิจาณา
จาก ลักษณะอุปสงค์และอุปทานของตลาด ระบบการจัดการที่ดี การ
ประเมินมูลค่าแฟรนไชส์ของบริ ษัท รวมถึงเครื่ องมือทางการแพทย์ต่างๆ
เป็ นต้ น
- คัดเลือกหุ้นในแต่ละหมวดธุรกิจย่อย
- วิเคราะห์พื ้นฐานและมูลค่าของบริ ษัทเพื่อสร้ าง Global Health Care
Portfolio
 ส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์ของกองทุนอาจจะเก็บไว้ ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง
หรื อเงินสดจุดประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่อง
 กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
การป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ (existing positions) หรื อการจัดการพอร์ ตโฟ
้
ลิโอที่มีประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรื อทังสอง
จุดประสงค์
อายุโครงการ :

ไม่กําหนด

การจ่ ายเงินปั นผล :

ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ /ผู้เก็บ Trustee: State Street Trust (SG) Limited
รั กษาทรั พย์ สนิ ของ
Custodian: State Street Bank and Trust Company
กองทุน :
ISIN Code

SG9999001176.USD

Website

http://www.uobam.com.sg/

เงื่อนไขอื่นๆ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และสกุลเงินลงทุนเป็ นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจาก
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ เว้ นแต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็ นสกุลเงินอื่นใด โดย
เป็ นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ วนับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัท
จัดการรู้หรื อรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าว
 ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก)
1. ความเสี่ยงด้ านราคาและด้ านเครดิต
2. ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมเดียว
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์หมวด Healthcare
5. ความเสี่ยงทางการเมือง
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
7. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก) ข้ อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ :
ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
 การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจํานวนเงินขันตํ
้ ่า ดังนี ้
การสั่งซือ้ ครั ง้ แรก

การสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

ทังนี
้ ้ จํานวนเงินขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก และจํานวนเงินขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ท่านสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
ผู้สงั่ ซื ้อต้ องชําระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจํานวนที่สงั่ ซื ้อโดยสามารถชําระเป็ น
- เงินสด เงินโอน ได้ จนถึงวันสุดท้ ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของ
บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนดได้ จนถึงวันสุดท้ ายของ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและ ขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝาก
ประเภทกระแสรายวัน หรื อบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. - ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและบัญชีสงั่ ซื ้ออื่นๆ ซึง่
บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หลังจากที่บริ ษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ รับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว ผู้สงั่ ซื ้อจะ
ได้ รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทั ้งนี ้ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะ
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สมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ เรี ยกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อ
คําสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้ างต้ น และได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ ว
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ผู้สั่งซื อ้ ที่ได้ ชําระเงินค่าสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้ เว้ นแต่จะได้ รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
เงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรื อบัญชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวันในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้นที่ธนาคารพาณิชยซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนทังหมดจะนํ
้
าเข้ าเป็ นผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- INTERNET
- บัตรเครดิต
- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
- การชําระเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ
เช่น บริ การรับชําระค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment) หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
-

การสั่งซือ้ โดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่บริ ษัทจัดการกําหนดเท่านัน้ การสับเปลี่ยนการ
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง ซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมใดๆที่สามารถหักจากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ มีการ
(ถ้ ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง ทังนี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด ยูโอบี
อินคัม เดลี, กองทุนเปิ ด ยูโอบี ชัวร์ เดลี, กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์, กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์ เอ็นจอย หรื อ
กองทุนอื่นใดที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี ้ยงชีพ
ั ้ เวลาเริ่ มเปิ ดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยน
โดยสับเปลี่ยนตามมูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก ได้ ตงแต่
การถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี ้ยงชีพ

6

อนึ่ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด
โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี ้ยงชีพ” กับกองทุนเปิ ดอื่นๆ ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิ ดที่
กําหนดข้ างต้ นได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้ นทาง
และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของกองทุน
เปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
อีกทัง้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว หรื อถาวรก็ได้ ในกรณี ที่
บริ ษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิ ดและ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ เป็ นวัน
และเวลาเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของทั ้ง
กองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ โดยการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
- ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
ค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วนัน้ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็ นผลให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์และ/หรื อกระแสรายวันในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็ น
บัญชีเดียวกับที่ผ้ ูสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะได้ รับใบคําสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน
ครบถ้ วนสมบูรณ์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ได้ รับใบ
คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับต่อไป
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
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การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยระบุเป็ นจํานวน ดังนี ้
จํานวนเงิน

จํานวนหน่ วย

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิ ดทําการถึงเวลา 14.00 น.
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ
ดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ ซึ่งการชําระเงินค่าขายคืนจะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อ
้ ้ ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
รับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
- INTERNET
- การสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่ ืนๆ
- ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการกําหนดให้ วันทําการซื อ้ ขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทําการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน และ
เป็ นวันทําการที่สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศ
ดังกล่าว และ/หรื อวันทําการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรื อ
ตามที่บริ ษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของ
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี ้
บริษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าในกรณีใด
กรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที่กฎหมายกําหนด หรื ออาจจะมีผลทําให้ ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
2. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง
3. กรณี ที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรื อจํ านวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที่บริ ษัทจัดการได้ รับอนุญาตให้ สามารถ
นําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรื ออาจเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ซึง่ มีนโยบายที่จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
5. กรณีที่กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุน
6. กรณี ที่ ก ารสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น นั น้ ทํ า ให้ หรื อ จะทํ า ให้ บุ ค คลหรื อ กลุ่ม บุ ค คลเดี ย วกั น ใดตามที่ กํ า หนดโดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นหรื อมี
ข้ อสงสัยตามสมควรว่าจะเป็ นกรณีดงั กล่าว
7. กรณี อื่นๆ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็ นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย หรื อตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ
3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร ?
การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจัดการพิจารณาโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า เกิดกรณีที่
เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
หรื อ
(2) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าว
อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการ
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2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทังนี
้ ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม 1 หรื อ 2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกํ าหนดการชําระค่าขายคืน หน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1 หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้ อ 2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้ บริ ษัท
จัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่สง่ คําสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว
1. บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ ว ซึ่งให้ กระทํ าได้ ไ ม่เกิ น 1 วันทํ าการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลา
ดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มี เ หตุจํ า เป็ นทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถจํ า หน่ า ย จ่ า ย โอนหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน รวมเปิ ดได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) หากกองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึ่งก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณี ที่
กองทุน รวมลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ที่ ซื อ้ ขายในตลาดซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง นัน้ เกิ น กว่ า ร้ อยละสิบ ของมูล ค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ
หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
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(ก) บริ ษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําดังต่อไปนี ้
1. การกระทํ า ที่ เ ป็ นความผิ ด มูล ฐานหรื อ ความผิ ด ฐานฟอกเงิ น ตามกฎหมายเกี่ ย วกับ การป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทํ า ที่ เ ป็ นการปฏิ บัติ ต ามคํ า สั่ง เกี่ ย วกับ การยึด หรื อ อายัด ทรั พ ย์ สิน โดยบุค คลผู้มี อํ า นาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริ ษั ท จัด การไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การรู้ จัก ลูก ค้ า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ ลูก ค้ า ได้ ใ น
สาระสําคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของ
ตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1. และบริ ษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ
หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว ให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1 (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึง
การหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
้
(2) รายงานการไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนพร้ อมทังแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้ สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้ อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อ
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทําการ
สุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3. ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
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4. ในกรณีที่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นวันหยุดทําการของ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ และคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน สําหรับวัน
ดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อน
ถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจัดให้ มีข้อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัทจัดการหยุด
รับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวม
แล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคํา
สัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัท
จัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด การสับเปลี่ยน
การถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึง่ (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด
ปลายทาง
5.

กองทุนรวมนีก้ าํ หนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?
บริษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี ้
- กรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
- กรณีของการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด

6. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืนหน่ วย
ลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ?
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
-

ใบหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหรื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อรู ปแบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้ องขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมรู ปแบบและ/หรื อเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็ นการดําเนินการที่
ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. การใช้ สทิ ธิออกเสียงในกรณีที่มีการแก้ ไขโครงการโดยการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
หากบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วน
ที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
2. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
หากบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะพิจารณาไม่จดั สรรหน่วย
ลงทุนให้ แก่บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่า 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่ได้ จําหน่ายแล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคล
ดังกล่าวเข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการได้ ที่
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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4. กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยน อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ ที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ
- สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศัพท์ 0-2263-6000

5. กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1. นายลี ไหว ไฟ
2. นายทีโอ บุน เคียต
3. นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
4. นางสาวปิ ยพร รัตน์ประสาทพร
5. นายวนา พูลผล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสุนรี
นายเจิดพันธุ์
นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน
ตังหะรั
้ ฐ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

2. จํานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จํานวน 83 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
3. มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เท่ากับ 281,193,697.92 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายเจิดพันธุ์
นางสาวพัชราภา
นางสาวปราณี
นายสิทธิศกั ดิ์
นายชัยยันต์
นายธนกร
นายชัยพฤกษ์
นางสาวนพรัตน์
นายจารุวตั ร
นางสาวลินดา
นายวีรยุทธ
นางสาวชนิษฎา
นางพึงพิศ
นางสาวอัญชลี
นางสาววรรณจันทร์

นิธยายน
มหัทธนกุล
ศรี มหาลาภ
ณัฐวุฒิ
จันทนคีรี
ธรรมลงกรต
กุลกาญจนาธร
ประมวลวัลลิกลุ
ปรี ดิ์เปรมกุล
อุบลเรี ยบร้ อย
หลีห์ละเมียร
วีรานุวตั ติ์
จุฬาโรจน์มนตรี
งามวุฒิกลุ
อึ ้งถาวร

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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16. นายกิตติพงษ์
17. นายวิจกั ขณ์
5.

กังวานเกียรติชยั
ณ เชียงใหม่

กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รวมทัง้ หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561)
ชื่อ ตําแหน่ ง

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ ถาวร *, CFA,
CPA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ,
ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

การศึกษา
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),

Imperial College Management
School, U.K.
 บัญชีบณ
ั ฑิต (สารสนเทศทางบัญชี,
เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,





บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จํากัด
Assistant Managing Director – Investment Department,
Siam City Asset Management
Senior Fund Manager, TISCO Asset Management
Senior Consultant, Price Water House Coopers

นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย *,
ผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุน
ต่างประเทศ

 เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต

 ผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,

(เศรษฐศาสตร์ ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม
อันดับ 2)

บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟิ นันซ่า จํากัด
 นักวิเคราะห์, ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.นครหลวงไทย จํากัด

นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่ ,

 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน

 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,

ประยุกต์), The University of
Queensland, Australia
 วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(อิเล็กทรอนิกส์), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ, บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
 Test Development Department – Test Engineer, บริ ษัท
ยูแทคไทย จํากัด

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ
หัวหน้ าฝ่ าย
การลงทุน
ต่างประเทศ

ฝ่ ายการลงทุน
ต่างประเทศ

ฝ่ ายการลงทุน
ต่างประเทศ

* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุน และผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)
5. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ้ มีดังนี ้
1. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ : โทรศัพท์ 0-2343-3000
2. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2 299-1111
3. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5000
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2658-6300
5. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
6. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
7. บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด : โทรศัพท์ 0-2659-7000
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8. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2680-1111
9. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
10. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-1700
11. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
12. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์. 0-2658-9500
13. บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอ์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2657-7000
14. บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนเมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2231-8555
15. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
16. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-231-3777
17. บริษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
18. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 0-2299-8000
19. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2359-0000
20. บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2684-8888
21. บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนเอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-5000
22. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508
23. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน อินฟิ นิติ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2238-3988
24. ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
25. บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
26. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุนบรอดเกท จํากัด : โทรศัพท์ 0-2260-6830-36
27. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
28. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2107-1860
และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่นๆ (ถ้ ามี)
6. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
7. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7
นอกจากหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี ้ยงชีพ

17

ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
www.uobam.co.th
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงทางธุรกิจ ( Business Risk ) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึง่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริ หาร เป็ นต้ น ทําให้
ผู้ลงทุนในตราสารต้ องสูญเสียเงินลงทุนได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี ้ รวมทัง้
สามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนไปลงทุนได้ ทงตราสารหนี
ั้
้และตราสารทุนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
2. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้ าไปลงทุน ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึง่ เป็ นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถปรับสัดส่วน
การลงทุนในกองทุนหลักได้ ตามความเหมาะสม ซึง่ จะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) คือ ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน ทําให้ อตั ราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:
กองทุนอาจใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึง่ อาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรม
ป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าบางประเภทอาจมีการขึ ้นลง
ผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื ้นฐาน ดังนันหากกองทุ
้
นมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวย่อมทําให้ สนิ ทรัพย์มีความผัน
ผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื ้นฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงเท่านัน้ ทังนี
้ ้
การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทําให้ กองทุนเสียโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตาม ดังนัน้ เพื่อลดความ
ในทางตรงข้ ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดีกองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่ค่สู ญ
เสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นหรื อธนาคารพาณิชย์
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5. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุน เข้ าไปลงทุน
เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริ หาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้ านเศรษฐกิจ หรื อสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ ไม่สามารถชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนได้ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถปรับ
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ ตามความเหมาะสม ซึง่ จะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
6. ความเสี่ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ
ที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฎเกณฑ์ หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ซึ่ง
รวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทําให้ ไม่สามารถชําระหนีไ้ ด้ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงอาจทําให้ กองทุนเกิดความเสี่ยงจาก
สัญญาสวอป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดได้ ซึง่ มีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับจากการลงทุน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพื ้นฐานต่างๆ
ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนันๆ
้ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี ้
7. ความเสี่ยงอุตสาหกรรมหรื อกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector Risk) คือความเสี่ยงของการลงทุนในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
ซึ่งกองทุน United Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) เป็ นกองทุนที่เน้ นลงทุนในอุตสาหกรรม Health Care เพียง
อุตสาหกรรมเดียว ซึ่งปั จจัยต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับตลาดนัน้ ๆ หรื อปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ ออุตสาหกรรมนั น้
อาจมีผลกระทบโดยตรงต่ อมูลค่ าของหลักทรั พย์ /ทรั พย์ สนิ ที่กองทุนหลักลงทุน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ โดยผู้จัดการกองทุนหลักจะศึกษาแนวโน้ ม
เศรษฐกิจเพื่อจัดสรรพอร์ ตการลงทุน รวมทังวิ
้ เคราะห์และพิจารณาเลือกลงทุนในหุ้นของบริ ษัทที่มีปัจจัยพื ้นฐานดี (Fundamentally
Sound Companies) มีรายได้ มนั่ คง มีศกั ยภาพในการเติบโต และมีมลู ค่าที่เหมาะสมเป็ นหลัก
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อัตราส่วนการลงทุน
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (Single entity limit)*
ข้ อ
1
2

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment gradeแต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก
3

หน่วย CIS

4

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้

ไม่เกิน 35%
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%1

4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ น
ประกัน
(ไม่รวมเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ดําเนินงานของกองทุน)
5

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทย หรื อสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ ≤ 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของregulated market
6

ทรัพย์สนิ ดังนี ้

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า

6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ (1) 10% หรื อ
ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจ (2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ใน
ทําให้ มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อ
benchmark + 5%
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อ
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของบริษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจ
ทําให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตัง้
ขึ ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่
ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตราสาร
Basel III
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

6.4.2 มี credit rating2 อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้ อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade

7

6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit3 rating อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

1

หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ตา่ งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

2

กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ตา่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้

3

กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศที่คสู่ ญ
ั ญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ตา่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale
ได้
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
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ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**
ข้ อ
1

ประเภททรั พย์ สนิ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุม่ กิจการ
เดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)***
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้
เงิน ที่นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ
นิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี เว้ น
แต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลี่ย
ตามรอบอายุกองทุน

้ ้น
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
1.2 ธนาคารพาณิชย์

- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั กองทุนที่อายุคงเหลือ ≤
6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย

2

(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม
reverse repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี ้

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน
ได้ ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่
กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตรา
สารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

2.3 total SIP ตามข้ อ 6 ของส่วนนี ้

3

(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold
ที่ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตราสารที่มีลกั ษณะของ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มี
อายุไม่เกินอายุกองทุน หรื อรอบการลงทุนของกองทุน หรื อมีการลงทุน
ใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุ
กองทุน)
Reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

Securities lending

ไม่เกิน 25%

5

ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและผู้ออกตราสารที่ตํ่า
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)
ตราสารดังนี ้ (total SIP)

ไม่เกิน 20%

6

รวมกันไม่เกิน 15%

6.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถึงตราสาร
หนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน SN ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้
6.2.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคูส่ ญ
ั ญา
(single entity limit)
6.2.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่
มี credit rating
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ประเภททรั พย์ สนิ
7

derivatives ดังนี ้
7.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
การลดความเสี่ยง (hedging)
7.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง
(non-hedging)

อัตราส่ วน
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

global exposure limit
7.2.1 กรณี MF ไม่ มีการลงทุนแบบซับซ้ อน4
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV
7.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้ อน4
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด
(value-at-risk : VaR) ของ MF ต้ องเป็ นดังนี ้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ
benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้ อน” หมายความ
ว่า การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีกล
ยุทธ์แบบซับซ้ อน (complex strategic
investment) หรื อการลงทุนในสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าที่มีความซับซ้ อน (exotic derivatives)

4

รายละเอียดของการคํานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนด

ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน

1

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่

ทุก MF รวมกันภายใต้ การจัดการของ บริ ษัทจัดการรายเดียวกันต้ องมีจํานวนหุ้น
ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ (ไม่นบั
รวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภกั ษ์ )

2

ตราสารหนี ้ ตราสาร Basel III
และศุกกู ของผู้ออกรายใดราย
หนึง่ (ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ภาครัฐไทย หรื อตราสารหนี ้

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตรา
สารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด โดย
ไม่ให้ นบั รวมมูลค่าหนี ้สินดังกล่าว ของเจ้ าหนี ้ที่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ออก เช่น เงิน
กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เป็ นต้ น
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ
ภาครัฐต่างประเทศ)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

อัตราส่ วน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด2 ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ ู
ออกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี
credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating ให้
บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้
เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1 – 9)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
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1

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial
Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
2

รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร
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ตารางค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจาก
อัตราตาม
กองทุนรวม
โครงการ
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด ไม่ เกิน 2.64825
(ที่ประมาณการได้ )
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 2.142
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.080252
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.42802
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย (ที่ประมาณการไม่ ได้ )
2.1 ค่าสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
2.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ตามที่จ่ายจริง
2.3 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยก
ไม่ เกิน 5.353
เก็บจริงทัง้ หมด
ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรื อ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน

เรี ยกเก็บจริง1

เรี ยกเก็บจริง1

เรี ยกเก็บจริง1

01/08/2560-31/07/2561

01/08/2559-31/07/2560

01/08/2558-31/07/2559

1.85

1.84

1.73

1.61
0.03
0.21

1.60
0.03
0.21

1.50
0.03
0.20

0.02
1.87

0.02
0.01
1.87

0.03
0.02
1.78

อัตราตาม
โครงการ

เรี ยกเก็บจริง
2561

เรี ยกเก็บจริง
2560

เรี ยกเก็บจริง
2559

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 4

ไม่เกิน 2.00

ยกเว้ น

ยกเว้ น

ยกเว้ น

2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน 4
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 4
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้ า 5

ไม่เกิน 1.00

ยกเว้ น

ยกเว้ น

ยกเว้ น

ไม่เกิน 1.00

ยกเว้ น

ยกเว้ น

ยกเว้ น

ไม่เกิน 1.007

0.25

0.25

0.25

3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก 5 , 6

4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
5. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบ
หน่วยลงทุน
6. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี่ยเงินคืนกรณีเลิก
โครงการเข้ าบัญชีเงินฝาก
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หมายเหตุ
1 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มไว้ ด้วย (ถ้ ามี)
2 อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปั จจุบนั โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นรายวัน และบริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมตาม
รายการดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว
3 อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
4 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั่งซือ้ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
รายละเอียดหลักเกณฑ์ การคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ที่หน้ าสํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี) และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
5 อัตราร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการล่าสุดก่อนหน้ าวันทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
6 ในกรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
7 อัตราไม่เกินร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการล่าสุดก่อนหน้ าวันทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ไม่ตํ่ากว่า 200 บาท โดยบริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะเรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
8 จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคําขอทํารายการ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ ค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการบริ ษัทจัดการของสงวนสิทธิ
ที่จะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติด
ประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน อย่างน้ อย 1 ฉบับ
เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน
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ตารางสรุปผลการดําเนินงาน
วันจดทะเบียนกองทุน
วันสิน้ สุดรอบบัญชี

-

-

25 ส.ค. 58
31 ก.ค. 61

ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
ดัชนีชี ้วัด : ดัชนี MSCI AC World Health Care Index ซึง่ เป็ นดัชนีที่เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
(Master Fund) ในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณ
ผลตอบแทน

-

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

-

ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต
ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown)
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
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ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
0.00%
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
-- ไม่มี -หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th
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คําเตือน / ข้อแนะนํา
 การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความ
ถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
 ในกรณี ที่ บลจ. มีธุ รกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และต้ องแสดงช่องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามข้ อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น Website เป็ นต้ น
 การลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน มิ ใ ช่ ก ารฝากเงิ น และมี ค วามเสี่ ย งของการลงทุน ผู้ล งทุน ควรลงทุน ในกองทุน นี เ้ มื่ อ เห็ น ว่ า
การลงทุนในกองทุนนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการ
ลงทุนได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผ้ ลู งทุนอาจได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ นประกัน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน และ
จะต้ องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เคยได้ รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนันจะต้
้ องชําระเงินเพิ่ม และ/หรื อเบี ้ยปรับตามประมวล
รัษฎากรด้ วย ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่ อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพและคู่มือการลงทุนให้ เข้ าใจก่อน
ซื ้อหน่วยลงทุน
้
ยดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้
 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ทังสอบถามรายละเอี
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิด
ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่าสัมบูรณ์ ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient)
กองทุนจึงมีความเสี่ยงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทาง
ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึง่ อาจทําให้ สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 ในกรณี ที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 ผู้ลงทุน สามารถตรวจดูข้ อ มูลที่ อ าจมี ผลต่อ การตัดสิน ใจลงทุน เช่น การทํ า ธุ รกรรมกับ บุคคลที่ เกี่ ย วข้ อ ง (Connected
Person) ได้ ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
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 บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะสามารถ
กํากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิ ออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิ ออกเสียงได้ จากประกาศที่ปิดไว้ หน้ า
บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ควรขอดูบตั รประจําตัวของบุคคลดังกล่าวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ ด้วย
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อ
สงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
 กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการดังนันบริ
้ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
จึงไม่มีภ าระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์ แคร์ เพื่อการเลีย้ งชี พ ทัง้ นี ผ้ ลการ
ดําเนินงานของกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี ้ยงชีพ ไม่ได้ ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้ลงทุนควรทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 กองทุนรวมนี ้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้ วย

รวบรวมข้ อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
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บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร-0 2786-2377
www.uobam.co.th
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